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CAPÍTULO 1 
 

PRESSUPOSTOS BÁSICOS 
 
1-1 FINALIDADE  

Este Caderno de Instrução (CI) trata dos conhecimentos necessários ao planejamento 

e à execução de uma Escola de Fogo de Instrução (EsFI) do Míssil Antiaéreo Portátil Igla 

9K38; aborda os assuntos diretamente relacionados aos Conhecimentos Fundamentais, 

Medidas Administrativas, Atribuições dos Militares Envolvidos na EsFI, Preparação do 

Pessoal e do Armamento, Execução do Lançamento Real e Normas de Segurança.  

 

1-2 CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS  

Para que se tenha o emprego eficiente de um armamento, faz-se o conhecimento de 

suas peculiaridades. Nesse contexto, abordar-se-á de forma sucinta o Míssil Igla 9K38, com 

um breve histórico, suas principais características, possibilidades, limitações, composição 

do sistema e particularidades do lançamento real. 

 

a. Histórico 
O Míssil Antiaéreo Portátil Igla é um dos mais modernos armamentos antiaéreos 

fabricados pela Federação Russa, e entrou em serviço naquele país no ano de 1983.  

Originado da modernização do Míssil Strela 2 (Código da OTAN: SA-7 Grail), o Msl Igla 

tem como antecessor direto o Igla 1 (Código da OTAN: SA-16 Gilmet) que, devido ao fato 

de por muitas vezes atingir o alvo e não abater o mesmo, também foi modernizado. 

Nesse processo de modernização, o Msl Igla 1 (9K310) sofreu três importantes 

mudanças que originaram o Msl Igla 9k38 (Código da OTAN: SA-18 Grouse), a saber:  

- Capacidade de diferenciação de alvos verdadeiros e alvos falsos, como por 

exemplo “flares”, por meio da inserção de um Circuito de Seleção na Cabeça de Guiamento 

do míssil. 

- Aumento do poder de destruição do armamento, por intermédio da utilização do 

combustível sólido do Propulsor de Sustentação restante até o momento do impacto.  

- Inserção de um circuito responsável pela realização de um pequeno desvio 

próximo ao alvo, visando a atingir o centro do alvo e não sua maior fonte de calor presente. 

Adquirido pelo Exército Brasileiro em 1995, o Míssil Igla 9K38 possui as seguintes 

versões: 

 - Igla- M - versão naval 



 - Igla- V - versão aérea 

 - Igla- D - versão destinada à tropas aerotransportadas e de forças especiais (pode ser 

lançado de pára-quedas). 

 - Igla- S - versão mais moderna, que entrou em serviço no ano de 2002 e apresenta as 

seguintes características: alcance de 6.000 m, cabeça de guiamento mais sensível, maior 

resistência às contramedidas de infravermelho e espoleta de proximidade. 

Devido às suas grandes qualidades, o Igla foi largamente exportado e é utilizado 

atualmente por mais de 20 países, tendo sido empregado nas guerras da Chechenia, do 

Golfo, de Kosovo e do Iraque. 

 

b. Características 
O Míssil Igla destina-se a engajar aeronaves voando a baixa altura, ou seja, até 

3500m, em rota de aproximação ou afastamento, bem como veículos aéreos não tripulados 

(VANT) e mísseis de cruzeiro, mesmo em ambientes de contramedidas com fonte de calor. 

 É um armamento portátil do tipo “fire and forget”, ou seja, “atire e esqueça”. 

 Apresenta o alcance máximo de utilização de 5200 m e pode ser disparado de 

posições fixas, viaturas em movimento em terreno plano (até a velocidade de 20 km/h) e 

vagões ferroviários (até a velocidade de 50 km/h). 

 O conjunto em Posição de Combate pesa 16,7 kg e pode ser lançado do ombro do 

atirador nas posições de pé ou de joelho, apresentando o tempo de reação 13 segundos. 

 Seu Sistema de Guiamento é de Atração Passiva por Infravermelho, que funciona por 

meio da detecção de fontes de calor emitidas pelo alvo, como por exemplo, o calor oriundo 

das turbinas de uma aeronave.  

 

c. Possibilidades 
Por ser um armamento portátil, pode ser transportado e utilizado por sua guarnição 

sem a obrigatoriedade da presença de viatura para transportar seus componentes. Tal 

característica assegura à Unidade de Tiro (U Tir) dotada do Msl Igla grande mobilidade e 

flexibilidade de emprego. 

É um míssil do tipo “atire e esqueça”, reduzindo as atividades do operador. 

O Sistema de Guiamento de Atração Passiva por Infravermelho assegura que não 

ser detectado pelo inimigo enquanto apreende seu alvo. 

 

d. Limitações 



Por apresentar a altura mínima de interceptação de 10 m, tem o seu emprego 

limitado em ambientes mais elevados. 

O tempo de reação de 13 segundos acarreta dependência dos Sistemas de 

Comunicações e Controle e Alerta, que carece de sensores de busca para atenuar tal 

problema. 

 

e. Composição do Sistema 
1) Unidade de Tiro – menor fração de Artilharia Antiaérea capaz de, com seu 

equipamento orgânico detectar, identificar e atacar um vetor hostil (mesmo que a detecção 

e a identificação sejam visuais).  

A U Tir do Míssil Igla é variável segundo a tropa apoiada, mas sua formação 

convencional é dotada de três militares - um 3° Sgt Chefe de Peça, um Cb Atirador e um 

Soldado Remuniciador, além do Motorista. 

 
                  

2) Posto de Tiro – É todo o equipamento destinado a detectar e identificar alvos 

inimigos e lançar sobre eles os mísseis. No caso do Míssil Igla, é composto pelo Mecanismo 

de Lançamento, pelo Tubo de Lançamento com o Míssil e Fonte de Alimentação acoplados 

e por Acessórios. 

 
 

Unidade de Tiro
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Tubo de 
Lançamento 

Míssil 9M39 

Mecanismo de 
Lançamento 

Fonte de 
Alimentação 



O Mecanismo de Lançamento (Mec Lçmt) tem a finalidade de permitir o 

acionamento do Msl para o disparo e a realização do lançamento propriamente dito. Nele 

destacam-se: 

1) Gatilho Elétrico - O Gatilho Elétrico possui três posições: INICIAL, 

INTERMEDIÁRIA e EXTREMA, e seu acionamento está diretamente ligado ao Modo de 

Lançamento desejado. 

Acionando o Gatilho Elétrico e levando o mesmo da posição inicial para a posição 

extrema em tempo inferior a 0,6 segundos, após o surgimento do sinal sonoro e do 

acendimento da Lâmpada de Sinalização no Aparelho de Pontaria, o míssil será lançado no 

Modo Automático. 

Acionando o Gatilho Elétrico e levando-o da posição inicial para a posição 

intermediária, e lá permanecendo pelo tempo mínimo de 0,6 segundos, após o surgimento 

do sinal sonoro e do acendimento da Lâmpada de Sinalização no Aparelho de Pontaria, 

levando o Gatilho Elétrico para a posição extrema, o Míssil será lançado no Modo Manual. 
2) Botão Seletor - O Botão Seletor tem a finalidade de desativar o Circuito de 

Seleção da Cabeça de Guiamento do Míssil (diferenciador de alvo verdadeiro e alvo falso) 

em situações em que a presença de nuvens iluminadas pelo sol poderão ocasionar a 

apreensão de uma nuvem e não do alvo pelo Míssil. Ele deve ser acionado somente 

quando se tem certeza que o alvo não utilizará chamarizes (“flares”). 

O Botão Seletor está diretamente ligado ao Modo de Seleção utilizado no lançamento 

e pressionando o mesmo até a saída do Míssil do Tubo de Lançamento, o Msl será lançado 

no Modo de Seleção com o Circuito de Seleção desativado. 

 
 

O Tubo de Lançamento tem a finalidade de permitir o disparo do míssil e a 

realização do lançamento propriamente dito. Nele destaca-se: 

      - Botão Variante de Lançamento - O Botão Variante de Lançamento tem a 

finalidade de inibir o “pequeno desvio” dado pelo Míssil no estágio final de sua trajetória 

Mecanismo de Lançamento 

Gatilho 
Elétrico 

Botão 
Seletor 



(visando atingir o centro do alvo e não o seu ponto de maior calor) e seu acionamento está 

diretamente ligado ao Modo de Variante de Lançamento desejado. 

Caso o alvo esteja em “Rota de Desfile”, não se deve pressionar o Botão Variante de 

Lançamento. 

Para alvos em “Rota de Aproximação ou Afastamento”, deve-se pressionar o Botão 

Variante de Lançamento de 5 a 6 segundos após a perfuração da Fonte de Alimentação. 

A Fonte de Alimentação tem as finalidades de fornecer energia para o Sistema antes 

do lançamento e resfriar a Cabeça de Guiamento do Míssil. 

 

 
  

f. Particularidades do Lançamento Real sobre Alvo Aéreo 
Acerca do lançamento real do Míssil Igla 9K38 sobre Alvo Aéreo, algumas 

observações devem ser ressaltadas: 

1) a apreensão do alvo será caracterizada por um sinal sonoro em alto volume que 

poderá ser ouvido inclusive pela assistência; 

2) após o acendimento da Lâmpada de Sinalização no Aparelho de Pontaria, o 

atirador liberará o lançamento do míssil, que deverá ocorrer de 1 a 2 segundos após tal 

ação; 

3) após a saída do míssil do Tubo de Lançamento, observa-se uma “queda” na 

trajetória. Tal ação é ocasionada pela ação do Retardo de Ignição, que visa a proteger a U 

Tir, com o retardo do acionamento do Propulsor de Sustentação em um tempo que equivale 

à distância de aproximadamente 5,5 m; 

4) caso o alvo seja engajado em Rota de Afastamento, poderá ocorrer o impacto 

sobre o mesmo, em é decorrência de o Míssil Igla só poder atingir alvos com pouca fonte de 

calor (Alvo Aéreo, VANT e Mísseis de Cruzeiro) em Rota de Afastamento;  

Tubo de Lançamento 

Botão Variante 
de Lançamento 

Fonte de 
Alimentação



6) caso o alvo seja engajado em Rota de Desfile, verificar-se-á que o míssil 

realizará um “pequeno desvio”, passando à frente do alvo (ocasionado pela busca de um 

melhor impacto no caso de alvo real); 

7) Caso o alvo seja engajado em Rota de Aproximação, o míssil não atingirá o alvo 

(por suas reduzidas dimensões) e não realizará o “pequeno desvio” supracitado. 

 

 
 

 

Lançamento do Míssil Igla sobre Alvo Aéreo 

 



 
CAPÍTULO 2 

 
PREPARAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

2-1 PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS  

Para a realização de uma EsFI  do Míssil IGLA, são necessárias as seguintes medidas: 

a. solicitar autorização para a Realização do Exercício, junto a 1° Bda AAAe; 

b.solicitar autorização para a Realização do Exercício, junto ao Comando Militar de 

Área; 

c.pedido de munição (Míssil IGLA), junto à respectiva Região Militar;.. 

d.apoio para Balizamento do Trânsito, junto à Polícia do Exército (PE) ou Polícia 

Rodoviária Federal (PRF); 

e.interdição do Espaço Aéreo, junto ao Comando Militar de Área; 

f.interdição de Área Marítima, junto ao Comando Militar de Área; 

g.autorização para Sobrevôo com Alvo Aéreo, junto ao Comando Militar de Área, se 

for o caso; 

h.pedido de Missão Aérea (Helicóptero), junto COTER, por intermédio do Comando 

Militar de Área; 

i.apoio Marítimo (Bote Inflável), junto à Unidade Militar da Arma de Engenharia ou ao 

Comando Militar de Área, se for o caso; 

j.apoio de Instrução da EsACosAAe, junto ao Departamento de Ensino e Pesquisa 

(DEP), por intermédio do Comando Militar de Área, se for o caso; 

l.apoio de Radar de Busca, junto ao Comando Militar de Área, se a unidade não for 

dotada do mesmo; 

m.apoio médico e ambulância; 

n.apoio do Corpo de Bombeiros, caso a OM não disponha de meios de combate a 

incêndio. 

 

2-2 MONTAGEM DO DISPOSITIVO  

Para a realização do Exercício, deve-se observar a distância de segurança de 50m do 

posto de tiro. Sugere-se que o dispositivo seja composto pelos os seguintes elementos: 

 

 

 



 

a. Área de Acampamento 
A Área de Acampamento deve ser montada em local relativamente distante da Área 

de Tiro. Sua construção é variável em função das necessidades específicas da EsFI. Deve 

apresentar local destinado à realização de Exercício Preparatório para o Tiro (IPT). 

   
 

b. Radar de Busca 
O Radar de Busca deve estar localizado à retaguarda da Área de Tiro. O Oficial 

Radar deve estar diretamente ligado ao Oficial de Segurança do Exercício. 

    
 

c. Postos de Vigilância do Polígono de Tiro 
Os postos de vigilância do polígono de Tiro devem estar dispostos em locais que 

apresentem comandamento sobre o Polígono de Tiro, estando localizados em posições que 

não sejam sobrevoadas pelo míssil. Os Vigilantes devem estar diretamente ligados ao 

Oficial de Segurança do Exercício e serem dotados de meios de alerta visuais e sonoros. 



 
d. Zona de Pouso de Helicóptero (ZPH) 

A posição do ZPH deve estar a uma distância segura da Área de Tiro, possuindo 

fácil acesso para o caso de necessidade de evacuação aerotransportada. A Equipe de 

Apoio Aéreo deve possuir um Sargento de Ligação dotado de meios de alertas visuais e 

sonoros, estando o mesmo diretamente ligado ao Oficial de Segurança do Exercício. Deve 

possuir, ainda, um rádio “Terra-avião” para contato com a aeronave de asas rotativas. 

  

    
 

e. Equipe de Apoio Marítimo 
A Equipe de Apoio Marítimo deve estar a uma distância segura da Área de Tiro. 

Deve possuir um Sargento de Ligação diretamente ligado ao Oficial de Segurança do 

Exercício dotado de meios de comunicações Rádio e de alertas Visuais e Sonoros. 

 



 
 

 

 

 

f. Posto Saúde 
O Posto de Saúde deve estar a uma distância segura da Linha de Tiro e possuir 

itinerário de fácil acesso para a mesma. Deve possuir um Rádio-Operador diretamente 

ligado ao Oficial de Segurança do Exercício e possuir itinerário de fácil acesso para a 

mesma e para o ZPH.  

 

         
 

g. Apoio do Corpo de Bombeiros 
O Apoio do Corpo de Bombeiros deve estar a uma distância segura da Linha de 

Tiro. Deve possuir um Sargento responsável pela ligação com o Oficial de Segurança do 

Exercício e com a Guarnição de Combate à Incêndio da Linha de Tiro. É comum, 

principalmente em épocas de estiagem, que ocorram princípios de incêndio quando do 

disparo de mísseis.   



 

   
 
 
 
 
 

h. Equipe do Alvo Aéreo 
A Equipe do Alvo Aéreo deve estar a uma distância segura da Linha de Tiro, 

observando-se a limitação visual do Operador e as características técnicas do Míssil Igla. 

Deve possuir local destinado à decolagem dos alvos aéreos e barraca de manutenção, com  

Equipes de Recolhimento de Alvos, Manutenção, Colocação do Flare. 

 

   
 

i. Área de Tiro 
A Área de Tiro deve ser bem balizada e possuir condições para a Simulação do 

Exercício e Lançamento Real do Míssil. Deve possuir os seguintes órgãos: 

1) Linha de Tiro 

A Linha de Tiro possui um Oficial de Segurança da Linha de Tiro, diretamente 

ligado ao Oficial de Segurança do Exercício. Deve possuir Setor de Tiro balizado em suas 



extremidades por bandeirolas da cor vermelha. Liga-se ao Depósito de Munições, com 

itinerários de entrada e saída da posição bem balizados. Deve possuir uma Posição de 

Lançamento dotada de espaldão, construído com sacos de areia, para proteção da U Tir e 

local para a montagem do Posto de Tiro. Tem fácil acesso para a Área de Deposição de 

Engenhos Falhados e ligação visual e auditiva com o Coordenador do Alvo Aéreo. 

 

     
 

2) Área de Deposição de Engenhos Falhados 
A Área de Deposição de Engenhos Falhados deve situar-se-á a uma distância de 

segurança (mínimo de 50 m) dos demais órgãos da Área de Tiro. Não será mobiliada por 

militar e deve ser dotada de suportes para os mísseis falhados, de tal forma que os mesmos 

fiquem permanentemente apontados para cima e direcionados para o Setor de Tiro. Se 

possível, deve ser cercada por anteparos naturais ou artificiais, visando à melhor proteção 

dos militares envolvidos na EsFI. 

 

 
 

3) Depósito de Munições 



O Depósito de Munições (Dep Mun) deve estar a uma distância de segurança da 

Linha de Tiro (mínimo de 50 m) e ser dotado de um Oficial de Munições, diretamente ligado 

aos Oficiais de Segurança do Exercício e da Linha de Tiro. É conveniente que possua 

estrados para o acondicionamento dos Cunhetes de Munição e dos Mecanismos de 

Lançamento. Deve possuir local externo à barraca destinado para a colocação dos tubos de 

lançamento já utilizados. 

     
 

 

 

 

4) Posição de Espera das Equipes das U Tir 

A Posição de Espera das Equipes das U Tir localiza-se a uma distância de 

segurança da Linha de Tiro (mínimo de 50 m). Possui um Sargento responsável pelo 

controle e liberação das U Tir, diretamente ligado ao Oficial de Munições. 

      
5) Guarnição de Combate à Incêndio 

A Guarnição de Combate à Incêndio deve estar localizada a uma distância de 

segurança da Linha de Tiro. Liga-se ao Oficial de Segurança da Linha de Tiro e ao Apoio do 

Corpo de Bombeiros. 



     
 

 

6) Posição do Controlador do Alvo Aéreo 
A Posição do Controlador do Alvo Aéreo deve estar localizada em posição que 

facilite o controle do alvo aéreo, e possuir um militar de Coordenação do Alvo Aéreo, 

diretamente ligado ao Oficial de Segurança da Linha de Tiro e à Equipe do Alvo Aéreo. 

 



CAPÍTULO 3 
 

ATRIBUIÇÕES DOS MILITARES ENVOLVIDOS NO DISPARO REAL 
 

3.1 – ATRIBUIÇÕES DOS ORGANIZADORES DO EXERCÍCIO 

 

a. Diretor do Exercício 
1) Executar a Coordenação Geral do Planejamento e Execução da EsFI. 

2) Supervisionar o suporte administrativo e as solicitações necessárias à execução 

da EsFI. 

3) Supervisionar, fiscalizar e controlar a observância das Normas de Segurança em 

todas as atividades relativas ao planejamento e execução da EsFI. 

4) Receber os Relatórios de Segurança e Munições e consolidar os mesmos no 

Relatório da EsFI. 

 

b. Oficial de Segurança do Exercício 
1) Planejar, coordenar e executar a segurança na EsFI. 

2) Realizar a análise da Ficha de Gerenciamento de Risco para Tiro Real com 

Armamentos Portáteis e baseados na mesma, e executar os ajustes para tornar o Exercício 

mais seguro. 

3) Designar os Postos de Vigilância do Polígono de Tiro. 

4) Balizar a Área de Tiro. 

5) Escolher a Posição do Controlador do Alvo Aéreo. 

6) Posicionar o Oficial de Segurança da Linha de Tiro. 

7) Realizar a Instrução relativa à Segurança no Lançamento Real do Míssil Igla para 

os participantes do exercício 

8) Liberar ou suspender o tiro, caso verifique ato atentatório a Segurança. 

9) Liberar a Equipe de Apoio Aéreo para varredura do Polígono de Tiro, antes do 

início do Horário de Interdição. 

10) Acionar as Equipes de Apoio Aéreo e Marítimo, no caso de violação do Polígono 

de Tiro por embarcação.  

11) Confeccionar o Relatório da Segurança da EsFI. 

 

 

 



c. Oficial de Segurança da Linha de Tiro 
1) Ministrar instrução relativa ao Lançamento Real do Míssil Igla e coordenar a 

Simulação das atividades a serem realizadas na EsFI, bem como das medidas a serem 

adotadas em caso de Nega. 

2) Suspender o Tiro, caso perceba ato atentatório a segurança. 

 3) Intervir no trabalho da U Tir, caso perceba ato atentatório à segurança. 

4) Fiscalizar a distribuição dos integrantes da U Tir na Posição de Tiro. 

5) Fiscalizar a preparação do Míssil para o disparo na Posição de Tiro. 

6) Coordenar o rodízio das Equipes das U Tir após o Lançamento Real do míssil. 

7) Devolver dos mísseis que apresentaram nega ao Oficial de Munições. 

8) Auxiliar o Oficial de Segurança do Exercício na confecção do Relatório da 

Segurança da EsFI.  

 

d. Oficial de Ligação com o Radar de Vigilância 

1) Localizar-se no Aeródromo mais próximo que cubra o Espaço Aéreo do Polígono 

de Tiro, segundo orientação do Oficial de Segurança. 

2) Informar ao Oficial de Segurança do Exercício a aproximação de qualquer 

aeronave que tome a direção do Polígono de Tiro. 

3) Supervisionar os trabalhos de comunicações do Rádio-Operador, devidamente 

equipado, para o cumprimento de sua missão. 

 
e. Oficial Radar do Radar de Busca 

1) Deslocar e instalar no local do Exercício o material e pessoal necessário à 

Cobertura Radar do Espaço Aéreo e Marítimo (com restrições) do Polígono de Tiro. 

Segundo a orientação do Oficial de Segurança do Exercício, 

2) Informar ao Oficial de Segurança do Exercício a aproximação de qualquer 

aeronave ou embarcação que tome a direção do Polígono de Tiro. 

 

f. Oficial de Munições 

1) Conhecere difundir aos demais integrantes de sua Equipe das normas do Manual 

Técnico T-9/1903 – ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E 

DESTRUIÇÃO DE MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS. 

2) Coordenar a distribuição de munição para os militares que conduzirão 

armamento individual. 



3) Receber e transportar os Mísseis Igla e Mecanismos Lançamento até o local de 

realização da EsFI. 

4) É o responsável pelo acondicionamento dos Mísseis e dos Mecanismos de 

Lançamento. 

5) Realizar as Verificações Preliminares e caso seja necessário, executar um 

exercício nas Alavancas de Perfuração da Fonte de Alimentação dos mísseis; este 

procedimento deve ser executado em Msl IGLA estocados por longo período (ver a 

observação do Cap 4).  

6) Distribuir os mísseis para U Tir e executar sua liberação para a Linha de Tiro. 

7) Receber e acondicionar os Tubos de Lançamento já utilizados, em local que não 

apresente risco de incêndio.  

8) Receber, transportar e devolver os mísseis que apresentaram nega ou que não 

tenham sido lançados, bem como dos Mecanismos de Lançamento empregados no 

Exercício. 

9) Confeccionar o Relatório de Munições. 

 

g. Oficial de Comunicações  
1) Providenciar, testar, transportar e distribuir o equipamento de Comunicações 

necessário à EsFI. 

2) Confeccionar e difundir o Diagrama da Rede Rádio das Redes de Controle, do 

Alvo Aéreo e de Segurança. 

3) Verificar o estado do material de Comunicações do Exercício, antes de sua 

devolução. 

 

h. Oficial responsável pelo Alvo Aéreo 
1) Providenciar, testar, transportar todo o equipamento de Alvo Aéreo necessário à 

execução da EsFI. 

2) Fiscalizar as ações do Operador de Alvo Aéreo de forma que o mesmo sempre 

mantenha o Alvo dentro do Polígono de Tiro. 

3) Transmitir as orientações do Oficial Coordenador do Alvo Aéreo ao Operador do 

mesmo. 

 

i. Oficial Médico 

1) Montar o Posto de Saúde na Área de Tiro. 



2) Identificar e contatar o hospital mais próximo, dotado de Heliporto ou ZPH, para a 

evacuação de feridos em caso de necessidade. 

3) Instruir os demais militares de sua Equipe sobre o socorro a militares feridos com 

explosivos. 

4) Organizar a escala de Padioleiro de Dia à Área de Acampamento. 

5) Coordenar a execução dos primeiros socorros, no caso de acidente. 

6) Realizar a triagem dos feridos e coordenar o transporte dos mesmos até a 

posição da Equipe de Apoio Aéreo, no caso de necessidade de Evacuação 

Aerotransportada. 

 

j. Oficial de Combate a Incêndio 

1) Providenciar, transportar e distribuir o equipamento necessário à Prevenção e 

Combate à Incêndio da EsFI. 

2) Coordena o emprego dos integrantes de sua Equipe, bem como da Equipe de 

Apoio do Corpo de Bombeiros, no caso da ocorrência de incêndios. 

3) Fiscalizar a montagem de um Posto de Combate a Incêndio na Área de Tiro. 

4) Designar um Sargento de Ligação com o Apoio do Corpo de Bombeiros. 

5) Ceder ao Oficial de Munições, um grupamento de dois homens, devidamente 

equipados. 

 

 

k. Coordenador do Alvo Aéreo 

1) É o responsável por auxiliar o Operador de Alvo Aéreo, visando manter o Alvo 

dentro dos limites do setor de Tiro. 

2) Informar ao Oficial de Segurança da Linha de Tiro quando da decolagem do Alvo 

Aéreo. 

3) Coordenar, em conjunto com o Oficial de Segurança da Linha de Tiro, o 

acendimento do Flare. 

 

l. Vigilantes do Polígono de Tiro 
1) Realizar a vigilância do Polígono de Tiro e anunciar, via rádio, qualquer 

anormalidade que comprometa a segurança da EsFI. 

2) Alertar, por meio de dispositivos de alerta visuais e sonoros, qualquer 

embarcação que se dirija ou adentre no Polígono de Tiro. 



 

m. Sargento de Segurança da Linha de Tiro 
1) Auxiliar na instrução relativa ao Lançamento Real do Míssil Igla e na Simulação 

das atividades a serem realizadas na Linha de Tiro, bem como das medidas a serem 

adotadas em caso de Nega. 

2) Intervir no trabalho da U Tir, caso perceba ato atentatório a segurança. 

3) Auxiliar a fiscalização da correta distribuição dos integrantes da U Tir na Posição 

de Tiro. 

4) Auxiliar a fiscalização da correta preparação do míssil para o disparo na Posição 

de Tiro. 

5) Auxiliar a devolução dos mísseis que apresentaram nega ao Oficial de Munições. 

6) Conduzir o Tubo de Lançamento do míssil que apresentar “nega” para Área de 

Deposição de Engenhos Falhados, após o término dos disparos para a Barraca de 

Munições, se for o caso.  

 

 

 

n. Sargento de Ligação com o Apoio Marítimo 
1) Conduzir ao local de instalação da Equipe de Apoio Marítimo, o Material de 

Comunicações Rádio e Visual e de Sinalização Visual e Sonora. 

2) Adentrar no Setor de tiro para abordar, alertar e conduzir para fora do setor 

qualquer embarcação que adentre no Polígono de Tiro, mediante ordem do Oficial de 
Segurança do Exercício. 

 

o. Sargento de Ligação com o Apoio Aéreo 
1) Coordenar a montagem do ZPH e o balizamento da aeronave de apoio. 

2) Conduzir ao local de instalação da Equipe de Apoio Aéreo, o Material Rádio e de 

Sinalização Visual e Sonora, incluindo megafone e cartaz com os dizeres: “AFASTE-SE! 

TIRO REAL”.  

3) Realizar a varredura do Polígono de Tiro, antes da abertura da Janela de Tiro, 

mediante ordem do Oficial de Segurança do Exercício. 

4) Adentrar no Polígono de Tiro para abordar, alertar e conduzir para fora, qualquer 

embarcação que adentre ao mesmo, mediante ordem do Oficial de Segurança do 
Exercício. 



  

p. Sargento de Ligação com o Apoio de Corpo de Bombeiros 
1) Conduzir ao local de instalação da Equipe de Apoio do Corpo de Bombeiros, o 

material Rádio, e ligar-se ao Oficial de Combate à Incêndio. 

2) Coordenar a entrada do Carro do Corpo de Bombeiros na Área de Tiro, 

mediante ordem do Oficial de Combate a Incêndio. 

 

q. Sargento responsável pela Posição de Espera das Guarnições 

1) Conduzir ao local da Posição de Espera das Guarnições das U Tir todo o material 

necessário à montagem do mesmo. 

2) Auxiliar o Oficial de Munições (O Mun) no deslocamento das U Tir até o Dep 

Mun, mediante ordem do O Mun. 

 

 

3.2 – ATRIBUIÇÕES DAS GUARNIÇÕES DE TIRO 
a. Comandante da U Tir  

1)  Verificar se todos os integrantes da U Tir possuem todos os conhecimentos 

necessários e condições psicológicas à realização do Lançamento Real do Míssil Igla. 

2) Verificar se todos os integrantes da U Tir realizaram com aproveitamento a 

Simulação de todas as atividades relacionadas à execução do Lançamento Real, inclusive 

os Procedimentos em Caso de Nega e de Suspensão do Tiro. 

3) Deslocar a U Tir, mediante ordem, até o Dep Mun e lá, juntamente com o 

Atirador, executar as Verificações Preliminares. 

4) Deslocar, mediante ordem, a U Tir até a Linha de Tiro. 

5) Verificar a correta acoplagem do Mecanismo de Lançamento no Tubo de 

Lançamento. 

6) Verificar a correta preparação do míssil para o lançamento. 

7) Receber a autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro e ordenar a 

perfuração da Fonte de Alimentação. 

8) Escolher os Modos de Lançamento, Variante de Lançamento e de Seleção. 

9) Intervir nas ações do Atirador, caso observe ato atentatório a segurança. 

10) Adotar o seguinte procedimento em Caso de Nega ou de Suspensão do Tiro:          

avisar ao Oficial de Segurança da Linha de Tiro o incidente, aguardar ordem do Oficial de 



Segurança da Linha de Tiro e adotar todos os Procedimentos em Caso de Nega ou de 

Suspensão do Tiro. 

11) Ordenar, mediante autorização do oficial de Segurança da Linha de Tiro, a 

liberação do Gatilho Elétrico para a posição inicial, o retorno da Alavanca de Perfuração da 

Fonte de Alimentação para frente e o dobramento do Aparelho de pontaria.  

12) Deslocar, mediante ordem do Oficial de Segurança da Linha de Tiro, a U Tir até 

o Dep Mun. 

13) Fiscalizar, mediante ordem do Oficial de Munições, a desacoplagem do 

Mecanismo de Lançamento do Tubo de Lançamento já utilizado. 

14) Deslocar, mediante ordem do Oficial de Munições, a U Tir até a Posição de 

Espera das Guarnições, após o disparo. 

b. Atirador 
1) Participar das instruções relativas ao Lançamento Real do Míssil Igla e da 

Simulação do mesmo. 

2) Receber e, mediante autorização do Oficial de Munições, realizar as Verificações 

Preliminares do Tubo de Lançamento, na região do Dep Mun.  

3)  Acoplar o Mecanismo de Lançamento no Tubo de Lançamento, mediante 

autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro, na Posição de Tiro. 

4) Preparar o Msl para o lançamento, mediante a ordem do Comandante da U Tir. 

5)  Perfurar a Fonte de Alimentação, mediante ordem do Comandante da U Tir. 

6) Realizar o engajamento do Alvo e Lançamento do Míssil, seguindo 

recomendações do Comandante da U Tir, quanto aos Modos de Lançamento, Variante de 

Lançamento e de Seleção. 

7) Executar, mediante a ordem do Oficial de Segurança da Linha de Tiro, todos os 

Procedimentos em Caso de Nega ou de Suspensão do Tiro. 

8) Realizar, mediante ordem do Comandante da U Tir, a preparação para 

desacoplagem do Mecanismo de Lançamento, ainda na Linha de Tiro.  

9) Desacoplar, mediante ordem do Comandante da U Tir, o Mecanismo de 

Lançamento do Tubo de Lançamento já utilizado e entregar este último ao Oficial de 

Munições. 

 

c. Remuniciador  
1) Participar das instruções relativas ao Lançamento Real do Míssil Igla e da 

Simulação do mesmo. 



2) Auxiliar a preparação do míssil para o lançamento, mediante a ordem do 

Comandante da U Tir. 

3) Controlar o tempo após a perfuração da Fonte de Alimentação e informar o 

mesmo em voz alta, de 10 em 10 segundos. 



CAPÍTULO 4 
 

PREPARAÇÕES DO PESSOAL E DO ARMAMENTO 
 

ARTIGO I 
 

PREPARAÇÃO DO PESSOAL 
 

4-1. INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO 

A Instrução Preparatória para o Tiro do Míssil Igla 9K38 tem por finalidade preparar as 

U Tir para o Lançamento Real do míssil, bem como rever conhecimentos já ministrados e 

sanar eventuais dúvidas. 

A IPT do Msl Igla deve ser eminentemente prática e abordar assuntos relativos ao 

Lançamento do Míssil Real, Prática no Simulador, Manejo do Armamento e Normas de 

Segurança. 

Observação: para que um militar esteja em condições ideais de realizar o Lançamento 

Real do míssil Igla, é necessária uma carga horária de 30 (trinta) horas de instrução no 

simulador do armamento. Havendo restrição de simuladores para o adestramento, pode ser 

intensificada a instrução na véspera do disparo, sendo aceita carga horária inferior a 30 

(trinta) horas.     
a. Prática no Simulador do Míssil Igla 9K38 

O Simulador permite ao instrutor avaliar no Monitor de Controle todas as ações 

realizadas pelo Instruendo. 

Com o Tubo de Acompanhamento (de cor amarela), o instruendo pode realizar 

todas as ações que antecedem o lançamento do Míssil, bem como o Lançamento Simulado. 

Com o Tubo de Lançamento de Tiro Reduzido (de cor cinza), o instruendo pode 

realizar todas as ações que antecedem o lançamento, bem como o lançamento 

propriamente dito. Nesse caso, ocorre o lançamento de um tarugo, que simula as mesmas 

condições psicofisiológicas do lançamento do míssil real. 

 

    



 

No que se refere a prática no Simulador, os instruendos deverão atingir os 

seguintes objetivos: 

1) Comandante da U Tir 

a) Orientar os integrantes da U Tir quanto à correta execução de todas as 

atividades a serem realizadas quando da operação do Simulador. 

b) Ordenar a Perfuração da Fonte de Alimentação. 

c) Designar os Modos de Seleção, Variante de Lançamento e Lançamento. 

d) Controlar o tempo de operação da Fonte de Alimentação. 

e) Intervir quando alguma Norma de Segurança relativa à operação do 

Simulador estiver sendo desrespeitada. 

f) Auxiliar o Oficial de Segurança da Linha de Tiro na avaliação das condições 

técnicas e emocionais do Atirador para a realização do Lançamento Real. 

2) Atirador 

a) Executar a preparação do míssil para o Lançamento Simulado e todas as 

atividades relativas ao mesmo. 

b) Perfurar Fonte de Alimentação. 

c) Utilizar corretamente os Modos de Seleção, Variante de Lançamento e 

Lançamento. 

d) Realizar a apreensão do Alvo e realizar o Lançamento Simulado. 

e) Apresentar condições técnicas e emocionais de realizar o Lançamento 

Real. 

3) Remuniciador 

a) Auxiliar na preparação do míssil para o Lançamento Simulado. 

b) Controlar o tempo após a perfuração da Fonte de Alimentação e informar o 

mesmo de 10 em 10 segundos. 

Observação: pelo fato de o Simulador do Míssil Igla fazer uso de Alvo Simulado fixo, 

permite somente o Lançamento Simulado no Modo de Lançamento Manual. Nesse 

contexto, sugere-se que para uma melhor preparação das Unidades de Tiro para a 

realização do Lançamento Real, utilize-se também com o Simulador, o Alvo Aéreo com 

acionamento de Flare. 

 

 b. Manejo do Armamento 

Instrução com o Simulador do Míssil Igla



Os exercícios de manejo com o armamento devem ser realizados com mísseis 

inertes. O Míssil Inerte, de cor prateada, apresenta as mesmas características físicas do 

míssil real (componentes, dimensões e peso), permitindo que os exercícios de manejo com 

o Míssil sejam o mais próximo do real. 

 

        
 

 

Nos exercícios de manejo com o armamento, os instruendos deverão atingir os 

seguintes objetivos: 

  1) Comandante da U Tir 

a) Orientar os Integrantes da U Tir quanto à correta execução de todas as 

atividades a serem realizadas quando da operação dos Mísseis Inertes 

b) Fiscalizar a correta acoplagem do Mecanismo de Lançamento no Tubo de 

Lançamento. 

c) Ordenar a Perfuração da Fonte de Alimentação. 

d) Designar os Modos de Seleção, Variante de Lançamento e Lançamento. 

e) Controlar o tempo de operação da Fonte de Alimentação. 

f) Coordenar a execução dos Procedimentos em Caso de Nega ou Suspensão 

do Tiro. 

g) Fiscalizar a correta desacoplagem do Mecanismo de Lançamento no Tubo 

de Lançamento. 

h) Intervir quando alguma Norma de Segurança estiver sendo desrespeitada. 

 

2) Atirador 

a) Adotar as Posições de Tiro com correção. 

b) Realizar a acoplagem do Mecanismo de Lançamento no Tubo de 

Lançamento. 

Instrução de Manejo do Armamento 



c) Executar a preparação do míssil para o lançamento. 

d) Perfurar da Fonte de Alimentação. 

e) Utilizar corretamente os Modos de Seleção, Variante de Lançamento e 

Lançamento, segundo designação do Comandante da U Tir. 

f) Executar, sem titubear e com correção, os Procedimentos em Caso de Nega 

ou Suspensão do Tiro. 

g) Desacoplar o Mecanismo de Lançamento no Tubo de Lançamento. 

 

3) Remuniciador 

a) Auxiliar na preparação do míssil para o lançamento. 

b) Controlar o tempo após a perfuração da Fonte de Alimentação e informar o 

mesmo de 10 em 10 segundos. 

c) Executar, sem titubear e com correção, os Procedimentos em Caso de 

Nega ou de Suspensão do Tiro. 

d) Auxiliar na desacoplagem do Mecanismo de Lançamento no Tubo de 

Lançamento. 

 

 c. Normas de Segurança 
Antes do início da IPT, deverá ser ministrada uma instrução relativa às Normas de 

Segurança com o Simulador. Após a IPT, outra instrução sobre as Normas de Segurança 

para o Lançamento Real deve ser ministrada. 

As Normas de Segurança serão abordadas detalhadamente no Capítulo 6 deste 

CI, sendo que o seu exato cumprimento das mesmas é responsabilidade de todos os 

envolvidos na Escola de Fogo de Instrução. 

 

4-2. EXERCÍCIO DE SIMULAÇÃO DA ESCOLA DE FOGO DE INSTRUÇÃO 

O Exercício de Simulação da EsFI tem a finalidade de dar conhecimento e treinar as 

atividades relativas ao Lançamento Real do Míssil Igla, além de permitir ao Diretor do 

Exercício avaliar as ações e se for o caso, realizar as retificações, necessárias. 

A Simulação da EsFI tem por objetivo observar o desenvolvimento das seguintes 

atividades: 

- Funcionamento das Redes de Comunicações. 

- Trabalho dos Postos de Vigilância do Polígono de Tiro. 



- Funcionamento do Radar de Busca e trabalho do Oficial de Ligação com o Radar 

de Vigilância. 

- Trabalho dos Apoios Aéreo, Marítimo e do Corpo de Bombeiros. 

- Coordenação, Interdição e Liberação do Tiro. 

- Trabalho das Equipes Médica e de Combate à Incêndio. 

- Trabalho da Equipe de Alvo Aéreo. 

- Coordenação e execução das atividades na Linha de Tiro. 

- Trabalho e coordenação de todos os Elementos que compõe a Segurança. 

 Para atender aos objetivos da Simulação da EsFI, as seguintes ações devem ser 

realizadas: 

 a. Antes da Liberação do Lançamento 
1) O Diretor do Exercício deverá verificar se as Redes de Comunicações estão 

em condições. 

2) O Oficial de Segurança do Exercício deverá verificar se todos os órgãos 

envolvidos na Segurança do Exercício estão em condições. 

3) O Coordenador do Alvo Aéreo deverá verificar se a Equipe de Alvo Aéreo 

está em condições e “dar o pronto” ao Oficial de Segurança da Linha de Tiro. 

4) O Oficial de Munições deverá estar de posse de Tubos de Lançamento e 

Mecanismos de Lançamento inertes e “dar o pronto” do Dep Mun e das U Tir ao Oficial de 

Segurança da Linha de Tiro. 

5) O Oficial de Segurança da Linha de Tiro deverá “dar o pronto” da Área de 

Tiro ao Oficial de Segurança do Exercício. 

 

 b. Após a Liberação do Lançamento 
1) O Oficial de Segurança do Exercício deverá simular a Suspensão do Tiro 

por invasão do Polígono de Tiro e o acionamento das Equipes de Apoio Aéreo e Marítimo.  

2) O Oficial de Segurança do Exercício deverá simular a Suspensão do Tiro 

por acidente e incêndio na Linha de Tiro e o acionamento das Equipes de Médica, de 

Combate a Incêndio, de Apoio Aéreo e do Corpo de Bombeiros. 

3) O Oficial de Segurança do Exercício deverá simular a Liberação do Tiro.  

4) Os Oficiais de Segurança da Linha de Tiro e de Munições verificarão a  

seqüência de execução das seguintes ações por todas as U Tir: 

5) Liberação da U Tir pelo Oficial de Munições e seu deslocamento da Posição 

de Espera até o Dep Mun. 



6) Recebimento do Tubo e Mecanismo de Lançamento inertes e realização 

das Verificações Preliminares. 

7) Liberação da U Tir pelo Oficial de Segurança da Linha de Tiro e seu 

deslocamento do Dep Mun até a Linha de Tiro. 

8) Acoplagem do Mecanismo de Lançamento no Tubo de Lançamento. 

9) Preparação do Míssil para o Lançamento. 

10) Entrada do Alvo Aéreo no Setor de Tiro e acionamento do Flare (pode ser 

simulado, caso não haja Flare em quantidade suficiente). 

11) Liberação do Lançamento pelo Oficial de Segurança da Linha de Tiro e 

Trabalhos da U Tir. 

12) Simulação do Lançamento Real. 

13) Simulação de Nega no Lançamento. 

14) Simulação dos Procedimentos em Caso de Nega e de Suspensão do Tiro. 

15) Liberação da U Tir pelo Oficial de Segurança da Linha de Tiro e seu 

deslocamento da Pos Tir até o Dep Mun. 

16) Desacoplagem do Mecanismo de Lançamento do Tubo de Lançamento e 

devolução dos mesmos. 

17) Liberação da U Tir pelo Oficial de Munições e seu deslocamento do Dep 

Mun até a Posição de Espera das Guarnições. 
 

 c. Após o término da Simulação 
1) O Oficial de Segurança do Exercício realizará uma Análise pós Ação (APA) 

da Simulação com o Oficial de Segurança da Linha de Tiro e os Chefes de todas as 

Equipes envolvidas no Exercício. 

2) O Oficial de Segurança da Linha de Tiro realizará uma APA da Simulação 

com o Oficial de Munições, Coordenador do Alvo Aéreo e com as Unidades de Tiro. 

     
 

 
Simulação da Escola de Fogo de Instrução 



 
ARTIGO II 

 
PREPARAÇÃO DO ARMAMENTO 

 

4-3. TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO  

Acerca do transporte motorizado dos componentes do Sistema Igla 9K38, devem-se 

levar em consideração as normas que regulam o Transporte e Acondicionamento de 

Explosivos do Manual Técnico T-9/1903 – ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, 

TRANSPORTE E DESTRUIÇÃO DE MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS e o Manual 

de Campanha C 44-62 – SERVIÇO DA PEÇA DO MÍSSIL IGLA. Visando à realização da 

EsFI, destacam-se as seguintes informações :  

 

 a. Transporte 
O transporte de componentes do Sistema Igla 9K38 deve ser realizado por 

pessoal especializado. 

Devem-se respeitar os limites de velocidade e as Leis de Trânsito. 

Sugere-se que as Viaturas que transportam o material sejam escoltadas pela 

Polícia do Exército ou Polícia Rodoviária Federal.  

O armamento nunca deve ser colocado sobre o piso de um veículo, a menos que 

seja em seu cunhete, para evitar danos ao aparelho de pontaria e aos componentes 

eletrônicos do míssil causados pela trepidação da viatura.  

Deve-se forrar com lona o fundo da Viatura e os cunhetes devem estar bem 

amarrados. 

Devem-se evitar quedas do material. 

Se o cunhete do Tubo de Lançamento cair de uma altura inferior a 1 (um) metro, 

devem-se realizar as Verificações Preliminares e se, os Tubos de Lançamento estiverem em 

condições, utilizá-los. 

Caso o cunhete do Tubo de Lançamento caia de uma altura superior a 1 (um) 

metro, deve-se recolher o Material ao Parque de Manutenção. 

Se o cunhete do Mecanismo de Lançamento cair de uma altura inferior a 2 (dois) 

metros, devem-se realizar as Verificações Preliminares e se, o Mecanismo de Lançamento 

estiver em condições, utiliza-lo. 

Caso o cunhete do Mecanismo de Lançamento caia de uma altura superior a 2 

(dois) metros, deve-se recolher o Material ao Parque de Manutenção. 



 

 b. Acondicionamento e manuseio 
O Acondicionamento de componentes do Sistema Igla 9K38 deve ser realizado 

por pessoal especializado. 

O Material deve ser protegido da chuva e colocado sobre estrados de madeira e 

disposto de forma a facilitar a sua distribuição. 

O MSistema IGLA 9K38 deve ser protegido de fogo, fontes de calor ou de 

exposição direta ao sol. 

Se for necessário apoiar o Tubo de Lançamento sobre qualquer superfície, ou 

mesmo sobre os joelhos, nunca fazê-lo com o aparelho de pontaria para baixo. 

Não remover as tampas das extremidades do Tubo de Lançamento para as 

inspeções visuais de rotina. 

Nunca ativar a Fonte de Alimentação se não pretender lançar o míssil. 

Nunca voltar o míssil na direção do sol se a tampa frontal do tubo estiver 

removida. 

Não retirar a tampa protetora da Fonte de Alimentação reserva, a menos que seja 

necessário. 

Não desconectar a Fonte de Alimentação do Tubo de Lançamento, a não ser que 

seja estritamente necessário. 

  

 
 

 

Observação: devido a longos períodos de acondicionamento, a graxa que lubrifica a 

Alavanca de Perfuração da Fonte de Alimentação poderá endurecer e dificultar a 

movimentação da Alavanca. Sugere-se que antes da realização do Lançamento Real do 

Míssil, o Oficial de Munições realize as seguintes ações: 

Acondicionamento do Material 



 - Apóie o Tubo de Lançamento sobre a lona, mantendo-o apontado para cima. 

 - Rebata a Alavanca de Perfuração da Fonte de Alimentação. 

 - Retire a Fonte de Alimentação, pressionando o Retém da Fonte de Alimentação e 

puxando-a com um movimento firme. 

 - Leve a Alavanca de Perfuração da Fonte de Alimentação à retaguarda e depois, à 

frente, com a rapidez, repetindo tal ação 10 (dez) vezes. 

 - Recoloque a Fonte de Alimentação. 

 - Rebata a Alavanca de Perfuração da Fonte de Alimentação. 

 

4-4. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES  

As Verificações Preliminares estão previstas no Manual C44-62 - Serviço da Peça do 

Míssil IGLA e devem ser realizadas pelo atirador antes de qualquer Atividade de Combate, 

Serviço ou Exercício, envolvendo ou não a realização de lançamentos reais do míssil, bem 

como em todas as oportunidades que surgirem durante essas atividades. Consiste das 

seguintes verificações: 

 - Inspeção visual do Tubo de Lançamento: rachaduras, furos, escamação da fibra de 

vidro suspendem a operação do equipamento. 

 - Tampas Dianteira e Traseira do Tubo de Lançamento: cortes e furos não são 

toleráveis. Verificar a posição das tampas. Não as retirar para a inspeção. Se danificadas, 

substituí-las. 

 - Aparelho de Pontaria: verificar se Alça e Massa de Mira são desdobradas e rebatidas 

corretamente e se ficam firmes nas Posições de Marcha e de Combate. 

 - Bandoleira: condições e firmeza de fixação. 

 - Alavanca do Mecanismo de Perfuração da Fonte de Alimentação: deve estar na 

posição inicial. 

 - Tampa da Lâmpada de Sinalização: durante o dia deve estar aberta. 

 - Gatilho Elétrico: deve estar na Posição Inicial. 

 - Inspeção visual do Mecanismo de Lançamento e Fonte de Alimentação: rachaduras, 

furos, cortes na proteção de borracha da garrafa de gás não devem ser tolerados. 

 - Verificar se o conjunto Tubo, Mecanismo de Lançamento e Fonte de Alimentação 

estão firmemente fixados. 

 - Bolsa de Acessórios: verificar se o conjunto está completo, as condições da Bolsa e 

se a Fonte de Alimentação reserva está com sua tampa. 



CAPÍTULO 5 
 

REALIZAÇÃO DO DISPARO REAL 
 

Este capítulo aborda a execução de todas as atividades a serem realizadas pelos 

envolvidos na EsFI. Para a melhor compreensão das supracitadas atividades, seguem-se 

tais ações em sua ordem de execução. 

  

5-1. LIBERAÇÃO DO DISPARO 

Antes da Liberação do Disparo Real, será executada pelo Diretor do Exercício o Teste 

das Redes Rádio. 

Realizar-se-á a varredura do Polígono de Tiro pela Equipe de Apoio Aéreo. 

Será dado o “Pronto da Segurança” para o Oficial de Segurança do Exercício pelos 

seguintes militares: Oficial de Ligação com o Radar de Vigilância, Oficial de Segurança da 

Linha de Tiro, Oficial Radar do Radar de Busca, Oficial Médico, Chefes dos Postos da 

Vigilância do Polígono de Tiro, Chefe da Equipe de Alvo Aéreo e Sargentos de Ligação das 

Equipes de Apoio Aéreo, Marítimo e do Corpo de Bombeiros. 

Será dado o “Pronto da Segurança” ao Diretor do Exercício pelo Oficial de Segurança 

do Exercício. 

Ocorrerá a liberação do disparo real por parte do Diretor do Exercício e aguardar-se-á 

o início do Horário de Interdição, caso haja restrições de horários para o disparo. Após a 

libertação, a bandeira vermelha indicativa de disparo será hasteada em local visível.  

 

5-2. DISPARO REAL DO MÍSSIL 

a. Após a Liberação do Lançamento Real e o início do Horário de Interdição, serão 

realizadas as seguintes atividades na Linha de Tiro: 

1) A primeira U Tir, mediante autorização do Oficial de Munições, deslocar-se-á da 

Posição de Espera das Guarnições até o Dep Mun. 

2) O Oficial de Munições distribuirá ao Comandante da U Tir um Mecanismo de 

Lançamento e ao Atirador um Tubo de Lançamento, ambos reais. 

3) O Comandante da U Tir e o Atirador realizarão as Verificações Preliminares no 

Mecanismo de Lançamento e Tubo de Lançamento, respectivamente. 

4) O Atirador adotará a Posição de Marcha Alternativa com o Tubo de Lançamento 

e, mediante autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro, a U Tir deslocar-se-á até 



a Posição de Tiro e o Oficial de Munições autorizará o deslocamento da segunda U Tir até o 

Dep Mun. 

5) Na Posição de Tiro, o Atirador depositará o Tubo de Lançamento sobre o seu 

Suporte e, mediante a autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro, receberá do 

Comandante da U Tir o Mecanismo de Lançamento e realizará a sua acoplagem no Tubo 

de Lançamento. 

6) Mediante autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro, o Comandante 

da U Tir ordenará que o Atirador adote a Posição de Combate e realize a preparação do 

míssil para o lançamento.  

Observação: cabe ressaltar que nesse processo o atirador desdobrará o Aparelho de 

Pontaria e a Alavanca de Perfuração da Fonte de Alimentação, e o Remuniciador retirará as 

Tampas Traseira e Dianteira do Tubo de Lançamento. 

7) O Comandante da U Tir dará o “pronto” da mesma ao Oficial de Segurança da 

Linha de Tiro. 

8) O Oficial de Segurança da Linha de Tiro autorizará o sobrevôo do Alvo Aéreo por 

meio do Coordenador do Alvo Aéreo. 

9) Quando o Alvo Aéreo entrar no Setor de Tiro, o Oficial de Segurança da Linha de 

Tiro autorizará o acionamento do Flare e, quando isso ocorrer, dará a autorização para que 

o Comandante da U Tir ordene a perfuração da Fonte de Alimentação. 

10) O Comandante da U Tir designará os Modos de Seleção, Variante de 

Lançamento e Lançamento. 

11) O Atirador perfurará a Fonte de Alimentação e tentará apreender o Alvo Aéreo 

adotando os procedimentos pertinentes aos Modos de Seleção, Variante de Lançamento e 

Lançamento designados pelo Comandante da U Tir. 

12) Após a Apreensão do Alvo (caracterizada pelo Sinal Sonoro e acendimento da 

Lâmpada Verde no Aparelho de Pontaria), o Atirador acionará o Gatilho Elétrico. 

Observação: se o Atirador, durante o acionamento do Gatilho Elétrico, perder o alvo (a 

Lâmpada de Sinalização do Aparelho de Pontaria apagará); o atirador deverá tentar, com o 

gatilho já acionado, enquadrar o Alvo ou, por meio do acionamento da Alavanca de 

Liberação do Gatilho Elétrico, liberar o mesmo e reiniciar a pontaria (deve-se observar o 

tempo de operação da Fonte de Alimentação).  
13) Se ocorrer o disparo do Míssil, o Oficial de Segurança da Linha de Tiro 

autorizará o deslocamento da U Tir, com o míssil ainda no ombro do Atirador, até o Dep 

Mun.  



14) No Dep Mun, o Oficial de Munições autorizará o Comandante da U Tir a ordenar 

a desacomplagem do Mecanismo de Lançamento do Tubo de Lançamento, recolherá 

ambos e autorizará o deslocamento da U Tir até a Posição de Espera das Guarnições. 

Observação: a desacoplagem do Mecanismo de Lançamento do Tubo de Lançamento será 

realizada pelo Remuniciador depois de realizadas as seguintes ações pelo Atirador, ainda 

na Linha de Tiro: rebatimento do Aparelho de Pontaria, retorno do Gatilho Elétrico à Posição 

Inicial e Retorno da Alavanca de Perfuração da Fonte de Alimentação à Frente. 

15) O Oficial de Segurança da Linha de Tiro autorizará ao deslocamento da 

segunda U Tir até a Posição de Tiro. 

           b. Se o Lançamento do Míssil não ocorrer, serão adotados os Procedimentos em 

Caso de Nega, mediante autorização e fiscalização do Oficial de Segurança da Linha de 

Tiro. Atais procedimentos constam no “item 5.3”.  

Observação: caso o disparo seja interrompido pelo Oficial de Segurança da Linha de Tiro, 

serão adotados os Procedimentos em Caso de Suspensão do Tiro, citados no “item 5.4”. 

 

     
 

 

 
 

5-3. PROCEDIMENTOS EM CASO DE NEGA 

 
 

Lançamento do Míssil Igla

Chegada à Posição de Tiro Preparação do Míssil



 Caso, após o acionamento do Gatilho Elétrico, o Lançamento do Míssil não ocorra, 

serão adotados os Procedimentos em Caso de Nega, mediante autorização e fiscalização 

do Oficial de Segurança da Linha de Tiro. 

 Cabe salientar que a “nega” no lançamento do Msl deve ser analisada por pessoal 

especializado, que tentará avaliar a causa da mesma e orientará as ações a serem 

realizadas. 

a. A “nega” no Lançamento do Míssil pode ocorrer pelos seguintes motivos: 
 1) Mau funcionamento do Mecanismo de Lançamento 

Se o lançamento não ocorrer após a execução correta da pontaria, feito o 

acionamento da Fonte de Alimentação com o alvo dentro da zona de lançamento, com o 

aparecimento dos sinais luminoso e sonoro e acionamento do Gatilho, o defeito pode estar 

no Mecanismo de Lançamento. Substituí-lo. 

  2) Mau Funcionamento da Fonte de Alimentação. 

Se durante o acompanhamento do alvo após a ativação da Fonte de 

Alimentação, não aparecerem os sinais luminoso e sonoro, a Fonte de Alimentação pode 

estar com algum problema, o que pode ser confirmado pela ausência de aquecimento da 

mesma. Substituir a Fonte de Alimentação. 

 3) Mau funcionamento da Munição 9M39 

Se o equipamento apresentar problemas que não possam ser sanados por 

nenhum dos dois processos, este deve ser recolhido para manutenção. 

 

 4) Pane do Operador 

Algumas vezes o Atirador não consegue apreender o alvo devido à 

inexperiência ou nervosismo. Substituir a Fonte de Alimentação, acalmar o militar e tentar 

novamente o Lançamento. 

Observação: a avaliação das causas da “nega” é muito subjetiva, devido à complexidade 

de funcionamento do material. Sugere-se que, embora a munição já tenha sido examinada 

e liberada pelo Parque Regional de Manutenção e tenham sido feitas as Verificações 

Preliminares, não se tente realizar mais do que 2 (dois) lançamentos com um mesmo míssil.  

 

b. Em caso de “nega”, devem-se adotar as seguintes medidas: 
1) O Atirador, manterá o míssil apontado para cima e para o centro do Setor de 

Tiro até o término do funcionamento da Fonte de Alimentação. 



Observação: o Funcionamento da Fonte de Alimentação poderá ter duração superior ao 

tempo de 50 segundos.  

2) Ao término do funcionamento da Fonte de Alimentação, o atirador deve 

permanecer com o míssil apontado para cima e para o centro do Setor de Tiro pelo tempo 

de 2 (dois) minutos. 

3) Ao término dos 2 (dois) minutos supracitados, o Atirador realizará, mediante a 

autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro e comando do Comandante da U Tir 

as seguintes ações: 

(a) Apoiará o Tubo de Lançamento na parte superior do Espaldão de sacos de 

areia da Posição de Tiro, mantendo o mesmo apontado para cima e para o centro do setor 

de Tiro. 

(b) Agindo na Alavanca de Liberação do Gatilho Elétrico, levará o Gatilho à 

sua posição inicial. 

(c) Agindo na Alavanca de Perfuração da Fonte de Alimentação, retornará a 

mesma para sua posição original. 

(d) Rebaterá o Aparelho de Pontaria. 

4) O Remuniciador, agindo no Retém do Dispositivo de Trancamento, 

desaclopará o Mecanismo de Lançamento do Tubo de Lançamento. 

5) O Remuniciador recolocará a Tampa Dianteira no Tubo de Lançamento. 

6) O Sargento de Segurança da Linha de Tiro transportará o Tubo de 

Lançamento até a Área de Deposição de Engenhos Falhados, onde permanecerá apontado 

para cima. 

Observação: caso se decida realizar um novo lançamento com o mesmo míssil, ele deverá 

permanecer na Área de Deposição de Engenhos Falhados pelo tempo de 15 (quinze) 

minutos. 

7) Mediante autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro, o 

Comandante da U Tir deslocará a mesma até o Dep Mun e devolverá o Mecanismo de 

Lançamento ao Oficial de Munições. 

 

5-4. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPENSÃO DO TIRO 

Caso ocorra a Suspensão do Tiro, mediante a fiscalização do Oficial de Segurança da 

Linha de Tiro e a ordem do Comandante da U Tir, o Atirador adotará os seguintes 

procedimentos: 



a. Caso o Atirador já tenha apreendido o alvo , deverá, mantendo o míssil dentro do 

Setor de Tiro, distanciar a pontaria do alvo de 10° (dez graus) e manter o mesmo apontado 

para cima. Após o término do funcionamento da Fonte de Alimentação, realizar-se-ão os 

Procedimentos em Caso de Nega. 

b. Caso o Atirador já tenha perfurado a Fonte de Alimentação, acionado o Gatilho 

Elétrico, mas não tenha apreendido o alvo, deverá, mantendo o míssil dentro do Setor de 

Tiro, distanciar a pontaria do alvo de 10° (dez graus) e manter o mesmo apontado para 

cima. Após o término do funcionamento da Fonte de Alimentação, realizar-se-ão os 

Procedimentos em Caso de Nega. 

c. Caso o Atirador já tenha perfurado a Fonte de Alimentação, mas não tenha 

acionado o Gatilho Elétrico, deverá manter o míssil apontado para cima e para o centro do 

Setor de Tiro. Após o término do funcionamento da Fonte de Alimentação, realizar-se-ão os 

Procedimentos em Caso de Nega.  

d. Caso o Atirador não tenha perfurado a Fonte de Alimentação, o mesmo deverá 

manter o míssil apontado para cima e para o centro do Setor de Tiro e aguardar a Liberação 

do Tiro. 

e. Após a Liberação do Tiro, reiniciarão as atividades na Linha de Tiro, mediante a 

autorização do Oficial de Segurança da Linha de Tiro. 

 



CAPITULO 6 
 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
 

Para a execução do Lançamento real do Míssil IGLA 9K38 deve-se seguir com 

correção todas as Regras de Segurança previstas no Manual C 44-62 – SERVIÇO DA 

PEÇA DO MÍSSIL IGLA. 

 

6-1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS 

a. Nunca remover o míssil de seu Tubo de Lançamento. 

b. Nunca acionar a Alavanca de Liberação do Gatilho, nem retornar a Alavanca do 

Mecanismo de Perfuração para a posição inicial depois que o Gerador de Gás estiver 

funcionando e até que o Míssil tenha deixado o tubo. 

c. Não retornar a Alavanca do Mecanismo de Perfuração para a posição inicial sem 

retornar o Gatilho Elétrico para sua posição inicial. 

d. Nunca lançar o Míssil sem os Óculos de proteção. 

e. Nunca lançar um Míssil com a Bandoleira em torno do pescoço. 

f. Não lançar o Míssil se houver pessoal desabrigado ou munição a menos de 10 (dez) 

metros à retaguarda do atirador. Se o solo for de pedras soltas, cascalho ou similar, essa 

distância de segurança deve aumentar para 18 (dezoito) metros, num setor de 90° (noventa 

graus). 

g. Nunca realizar disparos com elevação superior a 70° (setenta graus) da posição de 

pé, ou superior a 50° (cinqüenta graus) da posição de joelhos. 

h. A Linha de Tiro deve estar a uma distância de 50 (cinqüenta) m, no mínimo, das 

demais instalações e da assistência.     

i. Não fazer lançamentos se objetos altos (paredes, barrancos, etc.) estiverem à 

retaguarda do atirador, a menos de 50 cm da extremidade traseira do tubo de lançamento. 

j. Se o lançamento falhar, não apontar o tubo para baixo. 

k. Nunca desconectar o Mecanismo de Lançamento do Tubo de Lançamento se a Fonte 

de Alimentação estiver operando. 

l. Nunca desmontar uma Fonte de Alimentação ou aproximá-la ao rosto em estado ativo. 

m. Deve-se ter muito cuidado no manuseio da Fonte de Alimentação reserva, evitando 

sua queda e o choque contra objetos duros. 



n. Em caso de necessidade de substituição da Fonte de Alimentação usada, esta deve 

ser empunhada pela proteção de borracha da garrafa, já que a Bateria se aquece durante a 

operação e pode causar sérias queimaduras. 

 

6-2. REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA EXERCÍCIOS DE TIRO 

Além das Regras Gerais acima apresentadas, devem ser sempre observados nos 

exercícios envolvendo tiro real, os procedimentos de segurança padrão, previstos no anexo 

do PIM-COTER e nas Normas Gerais (NGA) dos Comandos Militares de Área. 

Para a realização de tiro real com míssil IGLA são recomendadas, além das regras 

acima mencionadas, a adoção das seguintes medidas: 

a. Deve-se lançar Postos de Vigilância do Ar e do Mar e de Radar de Vigilância 

visando à percepção de invasão do Polígono de Tiro por aeronaves ou embarcações. 

b. Para a execução do Lançamento Real, se faz necessária a presença de Serviço 

Médico com possibilidade de Evacuação Aerotransportada. 

c. Para a execução do Lançamento Real, é adequada a presença de Apoio do Corpo 

de Bombeiros e de uma Equipe de Combate à Incêndio adestrada.  

d. O Míssil deverá ser transportado, acondicionado e empregado por pessoal 

especializado. 

e. Todos os integrantes das U Tir que realizarão o Lançamento Real deverão receber 

Instrução Preparatória para o Tiro. 

f. Todos os militares envolvidos na EsFI, deverão participar da Simulação da mesma. 

g. Antes da utilização, efetuar as operações e Verificações Preliminares previstas nas 

Normas de Manutenção de primeiro escalão, para o Tubo e Mecanismo de Lançamento. 

h. A posição de Tiro deve possuir um Espaldão de Sacos de Areia, visando a proteger 

os integrantes da U Tir de falha no Propulsor de Lançamento ou Retardo de Ignição. 

i. A Linha de Tiro deve ter todos os seus Órgãos e Itinerários delimitados e balizados. 

j. O Setor de Tiro deve ser balizado por bandeirolas vermelhas. 

k. Os Setores de Tiro e de Vôo do Alvo Aéreo devem ser delimitados de tal forma, 

que o míssil não possa sair dos limites do Polígono de Tiro. 

l. Nenhum pessoal ou material, desabrigado, deverá permanecer na área que poderá 

ser sobrevoada pelo míssil, no acompanhamento do alvo (possibilidade de queda do míssil 

em caso de falha ou queda de estilhaços após a explosão da carga de arrebentamento). 



m. Qualquer pessoa desabrigada deverá estar a pelo menos 30 (trinta) metros do 

atirador e fora da zona sobrevoada pelo míssil, exceção feita ao pessoal diretamente 

envolvido no Lançamento Real. 

         A fiel observância das Normas de Segurança não impede que o atirador siga todas as 

prescrições para o acionamento e operações normais. 

 



ANEXO A 
FICHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA TIRO COM ARMAS PORTÁTEIS 

1. CÁLCULO DA PROBABILIDADE 

 

a. FATOR OPERACIONAL V F Desc PESO

Os campos de tiro e áreas de alvos estão delimitados, balizados e isolados.     

Todo o armamento é inspecionado antes e após o tiro.     

A IPT e do TIP foram realizadas com antecedência máxima de duas 

semanas. 
    

Existe um controle rigoroso do efetivo participante da atividade.     

O tiro é conduzido e auxiliado por militares com experiência nesta atividade.     

Todos os executantes receberam instruções relativas ao armamento e ao 

tiro. 
    

Os procedimentos de segurança são do conhecimento de todos os 

envolvidos. 
    

O tiro é realizado de acordo com as técnicas e normas em vigor.     

O tiro não é em movimento e tampouco realizado em alvo móvel.     

Há margens de segurança para erros e atrasos.     

Não há ambiente hostil real ou simulado.     

O ambiente não motiva ao exibicionismo ou à competição.     

A equipe de condução do tiro tem experiência na atividade.     

Todos os executantes realizaram ensaio dos procedimentos no estande.     

Não há indícios de excesso de confiança por parte dos executantes     

Mínimo (soma dos pesos dos F) = 3                 Máximo (Mínimo + soma dos peso dos Desconhecidos) =    

 
b. FATOR MATERIAL V F Desc PESO

Os armamentos e seus acessórios estão em perfeitas condições para o tiro.       

Os taludes e bermas são compatíveis com o tipo de tiro e calibre da arma.       

A manutenção do armamento está em dia e foi bem executada.       

Os lotes das munições estão conformes e dentro dos prazos de validade.       

As munições são manipuladas e transportadas adequadamente.       

As munições são manuseadas em local aberto.       

O local do tiro foi reconhecido e proporciona segurança aos atiradores.       

Mínimo (soma dos pesos dos F) = 0                 Máximo (Mínimo + soma dos peso dos Desconhecidos) =    



c. FATOR INFRA-ESTRUTURA V F Desc PESO

Há equipamentos de proteção individual e de segurança para todos 

envolvidos. 
     

 

Existe uma equipe de saúde compatível com a emergência esperada.       

Todos os envolvidos estão utilizando proteção auricular.      

Os meios da equipe de saúde são suficientes para os 1º socorros e 

evacuação. 
     

 

Há um plano de segurança para a atividade com supervisão do mesmo.       

Existe uma equipe de segurança para delimitação e interdição da área.       

Existe uma equipe de combate a incêndio constituída para a atividade.       

Os meios para interdição da área e para debelar incêndio são adequados.       

Existe comunicação entre o oficial de tiro e as equipes de segurança.       

A população da área foi informada das medidas de segurança existentes.      

Mínimo (soma dos pesos dos F) = 1                 Máximo (Mínimo + soma dos peso dos Desconhecidos) =    

 

2. CÁLCULO DA GRAVIDADE 
Iniciar com o valor básico (1) e, conforme o caso, adicionar os 

demais valores. 

Gravidade Marcar X Valor 

Valor Básico Inicial.   

Condições meteorológicas adversas.    

Executante inexperiente.   

Executante com estresse físico.    

Execução noturna.    

TOTAL  
 

4. APLICAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DO RISCO 
Observar a faixa na qual se encontram os valores de risco máximo e mínimo obtidos, optando pela linha de ação 

recomendada. Lembrar de dois fundamentos básicos: não se deve correr riscos desnecessários e o risco deve ser aceito 

quando a relação custo-benefício é vantajosa para a organização. 

FAIXA DE RISCO 
GRAU DE 

RISCO 
LINHA DE AÇÃO RECOMENDADA 

0 - 22 Baixo Acompanhar os fatores de risco identificados. 

23 - 90 Médio Sanar os fatores de risco identificados antes da missão. 

91 - 120 Alto Cancelar (*). 

121 - 180 Muito Alto Cancelar (*). 

acima de 180    Inaceitável Cancelar (*). 

(*) Caso o grau de risco não possa ser reajustado para grau de risco "Baixo", a decisão do prosseguimento da missão é 

exclusiva do Cmt OM. 

3. CÁLCULO DO RISCO 

RISCO MÁXIMO = Multiplicar o somatório das probabilidades 

máximas   pela gravidade.  

RISCO MÍNIMO = Multiplicar o somatório das probabilidades 

mínimas pela gravidade. 

PROBABILIDADE Vezes GRAVIDADE RISCO 

MÁXIMA  MÁXIMO  

MÍNIMA  

X  
MÍNIMO  



Observação: a Ficha de Gerenciamento de Risco para Tiro com Armas Portáteis será 

substituída posteriormente pela Ficha de Gerenciamento de Risco para Lançamento de 

Mísseis Antiaéreos Portáteis, em fase de estudo e confecção.  

 



 

ANEXO B 
 

PLANO DE SEGURANÇA DA ESCOLA DE FOGO DE INSTRUÇÃO (MODELO) 
 

a. Carregamento e Deslocamento 

1) O carregamento e desembarque da Munição na Área de Tiro devem ser 

supervisionados pelo Oficial de Munições. 

2) Durante o Deslocamento, apenas os Oficiais, Sargentos e motoristas estarão 

com os carregadores municiados. 

b. Campo de Tiro 

1) Linha de Tiro 

a) Posição de Lançamento: Linha 1(ATLÂNTICO CURTO) 

b) Alvo: Aeromodelo do 3o GAAAe 

c) Limites laterais: 2302.03S/04336.03W e 2303.03S/04335.03W        

2313.05S/04356.99W e 2321.54S/04350.49W 

d) Limite vertical inferior: Solo ou Nível Médio do MAR. 

e) Limite vertical superior: Ilimitado. 

f) Caráter: área permanente, ativada sob coordenação com o APP-SC e APP-

RJ. 

g) Atividade: provas experimentais, exercícios de tiro real e/ou lançamento de 

foguetes, mísseis e bombas. 

2) Horário de Interdição: 12:00 às 14:00h 

c. Segurança do Exercício 

1) Constituição da Segurança: 

  - Of de Ligação (Torre do Galeão) – Cap CARLOS 

  - Of de Ligação (Torre da BASC) – 1o Ten JOSÉ 

  - Of Seg Exercício – Cap Eric 

  - Of Seg da Linha de Tiro - 1o Ten PEDRO (EsACosAAe) 

  - Vigilantes do Polígono de Tiro 

  - Of Rdr do Radar de Busca – Cap MANOEL (EsACosAAe) 

  - Eqp apoio Aéreo e Marítimo  

  - Eqp de Combate a Incêndio e Equipe de Apoio do Corpo de Bombeiros 

  



 

2) O tiro será inicialmente LIBERADO pelo Of Seg do Exercício, em contato com 

os Of de Ligação, através do hasteamento de uma bandeirola vermelha acompanhado de 

toque longo de sirene. 

3) O tiro será INTERDITADO pelo Of Seg mediante o arriamento da bandeirola 

vermelha ou pelo Of Seg Linha de Tiro, mediante silvos longos de apito ou pelo comando de 

“CESSAR FOGO”. 

4) Todos os integrantes do Exercício devem participar da Segurança, pela 

atenção aos espaços aéreo e terrestre, alertando aos Elementos da Segurança quanto a 

qualquer anormalidade  

5) Os limites do campo de tiro serão balizados por duas balizas com  bandeirolas  

vermelhas,  plantadas a partir do centro da Pos tiro, nos Azimutes Limites de Segurança, e 

em distância que permita a sua visualização pelo Oficial de Segurança do Exercício. 

6) Em caso de restrição à visibilidade o tiro será suspenso. 

d. Procedimento dos Militares envolvidos  

1) Of Seg do Exercício 

a) Liberar ou suspender o tiro, caso verifique fato atentatório à Segurança. 

b) Liberar o acionamento da Equipe de Apoio Aéreo, no início do horário de 

interdição. 

c) Acionar as Equipes de Apoio Aéreo e Naval no caso de violação do 

Polígono de Tiro por embarcação. 

2) Of Seg Linha de Tiro 

a) Verificar a correta preparação do Míssil para o disparo na Posição Tiro. 

b) Liberar a guarnição após o disparo e encaminha-la ao Dep Mun para a 

entrega do Tubo e Mecanismo de Lançamento. 

3) Vigilantes do  Polígono Tiro 

 Anunciar via rádio, qualquer anormalidade que comprometa a segurança. 

e. Regras de Segurança para o Míssil Igla 

1) Nunca remover o míssil de seu tubo de lançamento. 

2) Retornar a alavanca do mecanismo de perfuração para a posição inicial depois 

que o gerador de gás estiver funcionando e até que o míssil tenha deixado o tubo. 

3) Não retornar a alavanca do mecanismo de perfuração para a posição inicial 

sem retornar o gatilho para sua posição inicial. 

4) Nunca lançar o míssil sem os óculos de proteção. 

5) Nunca lançar um míssil com a bandoleira em torno do pescoço. 



 

6) Não lançar o míssil se houver pessoal desabrigado ou munição a menos de 10 

metros à retaguarda do atirador. Se o solo for de pedras soltas, cascalho ou similar, essa 

distância de segurança deve aumentar para 18 metros, num setor de 90°. 

7) Nunca realizar disparos com elevação superior a 70° da posição de pé, ou 

superior a 50° da posição de joelhos. 

8) Não fazer lançamentos se objetos altos (paredes, barrancos, etc) estiverem à 

retaguarda do atirador, a menos de 50 cm da extremidade traseira do tubo de lançamento. 

9) Se o lançamento falhar, não apontar o tubo para baixo. 

10) Nunca desconectar o mecanismo de lançamento do tubo de lançamento se a 

fonte de alimentação estiver operando. 

11) Nunca desmontar uma fonte de alimentação ou aproximá-la ao rosto em 

estado ativo. 

12) Deve-se ter muito cuidado no manuseio da fonte de alimentação reserva, 

evitando sua queda e o choque contra objetos duros. 

13) Em caso de necessidade de substituição da fonte de alimentação usada, esta 

deve ser empunhada pela proteção de borracha da garrafa, já que a bateria se aquece 

durante a operação e pode causar sérias queimaduras.  

14) A Linha de Tiro deve estar a uma distância de 50 (cinqüenta) metros, no 

mínimo, das demais instalações e da assistência.    

f. Regras de Segurança específicas para  Exercícios de Tiro 

1) Antes da utilização, efetuar as operações e verificações preliminares previstas 

nas normas de manutenção de primeiro escalão, para o tubo e mecanismo de lançamento; 

2) Os setores de acompanhamento e de vôo do alvo devem ser delimitados de tal 

forma, que o míssil não possa sair dos limites do campo de tiro; 

3) Nenhum pessoal ou material, desabrigado, deverá permanecer na área que 

poderá ser sobrevoada pelo míssil, no acompanhamento do alvo (possibilidade de queda do 

míssil em caso de falha ou queda de estilhaços após a explosão da carga de 

arrebentamento); 

4) Qualquer pessoa desabrigada deverá estar a pelo menos 30 metros do atirador 

e fora da zona sobrevoada pelo míssil, exceção feita ao pessoal diretamente envolvido no 

lançamento; 

5) A fiel observância das normas de segurança não impede que o atirador siga 

todas as prescrições para o acionamento e operações normais. 

g. Considerações Gerais 



 

1) Todos os militares presentes nas linhas de tiro deverão estar com o capacete 

de aço, até o término do Exercício. 

2) É terminantemente proibido o banho de mar. 

3) Haverá, antes da realização do Exercício, uma reunião de coordenação com 

todos os Of e Sgt com encargos de Seg. 

4) Na área do C Pr M, todo deslocamento deve ser realizado pela estrada e ter 

sido autorizado por Of ou Sgt, tendo em vista a existência de tijolos quentes na região. 

 

 

 

  

_________________________________ 

Fulano de Tal Cap 
Ch da 3ª Seção/   
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